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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Zamawiający:  
 Nazwa zamawiającego:  Gmina Łambinowice  
 Adres zamawiającego:  ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 
   48-316 Łambinowice 

 
 NIP:  753-23-91-051 
 REGON:  531412846 
 Telefon:  (77) 43 11 300, (77) 43 11 301 
 Faks:  (77) 43 11 346  
 Internet:  www.lambinowice.pl 
 E-mail:  ug@lambinowice.pl 

 ePUAP:  /6mg19m3dld/SkrytkaESP 
 

Godziny urzędowania:    

 poniedziałek - 8.30 do 16.30 

 wtorek-piątek  - 7.30 do 15.30 

tel. 77 4311 300, fax 77 4311 346 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
podstawowego bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z póź.zm.) oraz aktów 
wykonawczych do ww. ustawy. 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez prowadzenia negocjacji zgodnie z art. 
275 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019r. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy 
zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl  

3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: http://bip.lambinowice.pl w zakładce 
zamówienia publiczne. 

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy p.z.p 

5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w 
art.255, 256,259 oraz art.310 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 
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8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art.94 pzp. 

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z obsługą administracyjno-księgową 
przedmiotu zamówienia (czynności związane z obsługą kredytu). 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 

1) Na etapie ofertowania - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią pkt 18) Załącznika nr 1 
do SWZ (formularza oferty).  
 

2)  Na etapie realizacji umowy - zamawiający może żądać na każdym etapie realizacji umowy od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie oświadczeń oraz 
zanonimizowanych dokumentów tj.: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.    

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę, osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.  

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika 

11. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy winny znaleźć się w umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym. 

12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 
mowa w art.96 ust.2 pkt.2 PZP. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 i 8. 

Powody niedokonania podziału: 

Zamawiający nie przewiduje podziału niniejszego zamówienia na części, ponieważ nie jest to 
uzasadnione na specyfikę przedmiotu zamówienia. Przedmiotowe zamówienie ma bowiem charakter 
wykonawstwa jednobranżowego, co jednoznacznie określa charakter usługi. Ponadto ewentualny 
podział zamówienia na części spowodowałby nadmierne trudności techniczne oraz ryzyko 
nienależytego wykonania przedmiotowego zamówienia wskutek konieczności wykonania dodatkowego 
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świadczenia, polegającego na koordynacji działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 
części zamówienia. 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 
informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ŁAMBINOWICE, UL. TADEUSZA 
ZAWADZKIEGO 29,48-316 ŁAMBINOWICE; 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu;  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z przedmiotowym postępowaniem pn.:„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w 
kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)”. 

 
3) o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 
zamówienia); 

b)  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników); 

c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 
18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
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d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a)  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c)  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz 
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się 
zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. (oświadczenie w formularzu oferty). 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 Przedmiotem zamówienia jest: ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 
w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).” 
 
1. Zakres zamówienia: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 
1 000 00,00 zł, (słownie: jeden milion złotych 00/100), który przeznaczony jest na 
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice. 
 
2. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2030 roku. 
 
3. Wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w pełnej wysokości, w dniu 
podpisania umowy. 
 
4. Uruchomienie całości kredytu przez Wykonawcę nastąpi w jednej transzy.  
 
5. Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 
 
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia 
Wykonawcy, nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. 
Zamawiający z powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów. 
 
7. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą tylko 
za okres do terminu spłaty. 
 
8. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony 
ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność 
Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. 
 
9. Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 
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10. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu, odsetki naliczane będą do 
dnia dokonania ww. transakcji. 
 
11. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego 
dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi wykonawcę o niewykorzystaniu w całości 
kredytu, w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu. 
 
12. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej 
stopy procentowej. 
 
13. W przypadku zmiany stawki WIBOR 1M wysokość oprocentowania kredytu zmieni się o tyle o ile 
zmieni się stawka WIBOR 1M. 
 
14. Wyliczenia ofertowej ceny w PLN Wykonawca dokona na podstawie stawki WIBOR 
1M z dnia 30.06.2022r. – 6,59 % i marży banku oraz daty uruchomienia kredytu. 
 
15. Przyjmuje się datę uruchomienia całego kredytu na dzień 19.08.2022 r., która stanowi 
wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu 
jednolitego wyliczenia ceny dla wszystkich Wykonawców. 
 
 
III.1. Opis sposobu obliczenia oprocentowania. 
 
1.Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o stałą, w całym 
okresie kredytowania, marżę banku. Stawka referencyjna liczona będzie jako WIBOR 1M dla 
międzybankowych depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie 
każdego okresu obrachunkowego za jaki należne odsetki od kredytu są naliczane i spłacane dla 
kredytów ze zmienną stopą. 
W sytuacji, gdy suma stawki bazowej WIBOR 1M oraz marży banku, będzie równa lub mniejsza zero, 
strony umowy zgodnie postanawiają, że oprocentowanie kredytu wyniesie 0,00 %. 
Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym m miesiącu w stosunku do 
rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym). 
 
2. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, 
zgodnie z faktyczną liczbą dni w miesiąca kalendarzowego, przy czym:  
 
a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wpłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego; 
b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. 
 
3. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych i płatna w terminie na ostatni dzień 
roboczy każdego miesiąca. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania 
obciążenia dla Zamawiającego na 14 dni przed terminem płatności, drogą elektroniczną. 
 
4. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także 
prowizji od udzielonego kredytu, ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem 
ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 
 
5. Spłata kredytu będzie następować w poniżej podanych ratach i terminach: 
 

1 do dnia 31.05.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

2 do dnia 30.06.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

3 do dnia 31.07.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

4 do dnia 31.08.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

5 do dnia 30.09.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

6 do dnia 31.10.2023 w kwocie          10 000,00 zł  
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7 do dnia 30.11.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

8 do dnia 31.12.2023 w kwocie          10 000,00 zł  

9 do dnia 31.01.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

10 do dnia 29.02.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

11 do dnia 31.03.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

12 do dnia 30.04.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

13 do dnia 31.05.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

14 do dnia 30.06.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

15 do dnia 31.07.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

16 do dnia 31.08.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

17 do dnia 30.09.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

18 do dnia 31.10.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

19 do dnia 30.11.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

20 do dnia 31.12.2024 w kwocie          10 000,00 zł  

21 do dnia 31.01.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

22 do dnia 28.02.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

23 do dnia 31.03.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

24 do dnia 30.04.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

25 do dnia 31.05.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

26 do dnia 30.06.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

27 do dnia 31.07.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

28 do dnia 31.08.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

29 do dnia 30.09.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

30 do dnia 31.10.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

31 do dnia 30.11.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

32 do dnia 31.12.2025 w kwocie          10 000,00 zł  

33 do dnia 31.01.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

34 do dnia 28.02.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

35 do dnia 31.03.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

36 do dnia 30.04.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

37 do dnia 31.05.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

38 do dnia 30.06.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

39 do dnia 31.07.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

40 do dnia 31.08.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

41 do dnia 30.09.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

42 do dnia 31.10.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

43 do dnia 30.11.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

44 do dnia 31.12.2026 w kwocie          10 000,00 zł  

45 do dnia 31.01.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

46 do dnia 28.02.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

47 do dnia 31.03.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

48 do dnia 30.04.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

49 do dnia 31.05.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

50 do dnia 30.06.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

51 do dnia 31.07.2027 w kwocie          10 000,00 zł  
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52 do dnia 31.08.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

53 do dnia 30.09.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

54 do dnia 31.10.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

55 do dnia 30.11.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

56 do dnia 31.12.2027 w kwocie          10 000,00 zł  

57 do dnia 31.01.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

58 do dnia 29.02.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

59 do dnia 31.03.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

60 do dnia 30.04.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

61 do dnia 31.05.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

62 do dnia 30.06.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

63 do dnia 31.07.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

64 do dnia 31.08.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

65 do dnia 30.09.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

66 do dnia 31.10.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

67 do dnia 30.11.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

68 do dnia 31.12.2028 w kwocie          10 000,00 zł  

69 do dnia 31.01.2029 w kwocie          10 000,00 zł  

70 do dnia 28.02.2029 w kwocie          10 000,00 zł  

71 do dnia 31.03.2029 w kwocie          10 000,00 zł  

72 do dnia 30.04.2029 w kwocie          10 000,00 zł  

73 do dnia 31.05.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

74 do dnia 30.06.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

75 do dnia 31.07.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

76 do dnia 31.08.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

77 do dnia 30.09.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

78 do dnia 31.10.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

79 do dnia 30.11.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

80 do dnia 31.12.2029 w kwocie          15 000,00 zł  

81 do dnia 31.01.2030 w kwocie          10 000,00 zł  

82 do dnia 28.02.2030 w kwocie          10 000,00 zł  

83 do dnia 31.03.2030 w kwocie          10 000,00 zł  

84 do dnia 30.04.2030 w kwocie          10 000,00 zł  

85 do dnia 31.05.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

86 do dnia 30.06.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

87 do dnia 31.07.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

88 do dnia 31.08.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

89 do dnia 30.09.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

90 do dnia 31.10.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

91 do dnia 30.11.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

92 do dnia 31.12.2030 w kwocie          15 000,00 zł  

   Razem 1 000 000,00 zł 
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6. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że 
termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w 
umowie kredytu. 
 
7. Płatność rat kapitałowych, o których mowa w ust. 5. może ulec przesunięciu, pod warunkiem 
złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas oznaczony. Wniosek 
winien być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty 
kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin 
obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i 
jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i w umowie. Po każdorazowym 
przesunięciu terminu raty kapitałowej, Wykonawca dokona stosownego przeliczenia tabeli spłat rat 
kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego o odroczenie terminu 
płatności. 
 
Z tytułu ww. czynności, opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca nie będzie pobierał żadnych 
dodatkowych opłat ani prowizji. 
 
8. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzony 
kontrasygnatą Skarbnika. 
 
9. Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej 
przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować istotne zapisy zawarte w niniejszej SWZ i 
nie może wykraczać poza jej postanowienia. 
 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z kredytu w sytuacji, gdy nie dojdzie do realizacji 
zadania stanowiącego przedmiot kredytowania. O rezygnacji z kredytu oraz przyczynie rezygnacji 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 14 dni. Z powyższego tytułu zamawiający nie 
poniesie żadnych kar ani kosztów. 
 
11. Okres karencji w spłacie kredytu: 
  
Karencja w spłacie kredytu trwać będzie do dnia 30.05.2023 r. 
 
 
III.2. Przedmiot zamówienia zgodnie z kodem CPV: 
 
Kod główny: CPV 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

 
Termin spłaty kredytu – 31.12.2030 r. 
 

V. WIZJA LOKALNA 
 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości oraz nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawców wizji 
lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawców dokumentów, niezbędnych do realizacji zamówienia.  

 
 

VI. PODWYKONAWSTWO 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom). 
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 
podwykonawców. 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, wobec 
którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust.2 dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia 
warunku w powyższym zakresie. 

 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, polegające na posiadaniu: odpowiedniego zezwolenia 

wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, na rozpoczęcie działalności bankowej, 

o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), a w 

przypadku banków państwowych, pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na 

podstawie stosownego rozporządzenia.  

 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 

 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w 
powyższym zakresie. 

 

1. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, w odniesieniu do warunku ust.1 pkt 2 ppkt b) warunek udziału w 
postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy 
łącznie. 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 
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Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest obowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, spełnienie 
warunków, o których mowa w art. 112 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie będzie stosował fakultatywnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy, o 
których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp  

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

4. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający 
zbada, czy nie zachodzą wobec każdego z tych wykonawców podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

5. Samooczyszczenie, środki naprawcze (self- cleaning).  
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy 
(obligatoryjne przesłanki wykluczenia) może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 
niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, pod warunkiem spełnienia 
łącznie przesłanek, określonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.  

2) Zamawiający na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy Pzp, ocenia, czy podjęte przez 
Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 
Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.  
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania.  
8. Jednocześnie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:  
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
3)  wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

9.  Wykluczenie o przesłanki określone w ust.8 następuje na okres trwania okoliczności 
określonych powyżej.  
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10.  W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przepisów określonych w ust. 8 
zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. 

11.  Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z przepisami określonymi w 
ust.6 jest wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych.  

12. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w ust.8, 
które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą 
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej, którą 
nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 
zł.  

13. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w oparciu o 
przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) 
Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia stosownego oświadczenia ujętego w 
oświadczeniu – stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

14. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.  
 

IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia Wykonawcy składają: 
WRAZ Z OFERTĄ: 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do 
SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa uprzednio stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

Oświadczenie składają odrębnie: 
1) Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2) Podmiot trzeci na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy, 

3) Podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie podlega przy wykazywaniu 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: 

2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 
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1) Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przez wykonawców dodatkowych, innych niż 
oświadczenie wymienione w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków 
dowodowych, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania, w drodze 
wyjątku z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p., tj. 
gdy na tę samą część zamówienia odrębne oferty złożą wykonawcy należący do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów – zgodnie z postanowieniem pkt. 2 poniżej.  

2) Na podstawie art. 128 ust. 1 u.p.z.p. w związku z § 3 i Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawcy, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków  
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający 
wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, oświadczenia 
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu – stanowiącym 
załącznik nr 5 do SWZ dot. podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
u.p.z.p.,  

3) w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p. - postanowienie niniejsze dotyczy wyłącznie 
sytuacji, gdy na tę samą część zamówienia oferty złożą wykonawcy należący do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów- oświadczenie stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

4) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zezwolenia przewidzianego ustawą 
Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.) lub innego dokumentu 
równoważnego uprawniającego do prowadzenia działalności bankowej w Polsce. 

 
3. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 

wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty 
dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do 
złożenia oferty i podpisania umowy. W przypadku Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia 
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należało 
załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w 
szczególności wskazanie: 
1) Postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
2) Wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby. 
3) Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

4.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

5. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy (dz. U. 200.2415 z dn. 2020.12.30) oraz Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31). 
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X. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 
jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.  

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 112 ust.2 pkt 4 będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
zażądać dokumentów, które określają w szczególności:  

a) - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,  

b) - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,  

c) – czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 
zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania 
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby. 
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8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ, także 
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 
IX SWZ. 

 

XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCAJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 
których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac 
wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno 
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do 
SWZ. Oświadczenie to składa się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są oni na wezwanie 
Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VII ust.1 SWZ, 
przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. VII ust.1 SWZ składa 
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku. 

6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

8. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach 
(załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy 
wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) 
dotyczy.  

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

I. Informacje ogólne  

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji 
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej 
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 
r. poz. 344).   

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, 
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf., .pdf, 
.doc, .docx, .odt. Zamawiający zaleca, aby zastosować format danych w pdf. Ofertę, a także 
oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który udostępniony jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres skrzynki: 
/6mg19m3dld/SkrytkaESP) oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
zpi@lambinowice.pl. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 
poprzez platformę https://miniportal.uzp.gov.pl 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal. Instrukcja użytkownika systemu 
miniPortal stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty 
opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal. 

Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB. 

 

5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w zakresie proceduralnym: Małgorzata Wydra, (77) 4 311 300 wew. 212, email: 
zpi@lambinowice.pl 

2) W zakresie merytorycznym: Ewa Drozd, tel. (77) 4 311 300 wew.225,  

5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 
numerem przedmiotowego postępowania. 

 

-Identyfikator postępowania w miniPortalu UZP - 8d3b958e-4c47-4edb-9807-e2982e6fa2f6 

-Identyfikator ogłoszenia w BZP - 2022/BZP 00255749/01 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
https://bip.lambinowice.pl/1513/454/zamowienia-powyzej-130-tys-zl-netto.html  

 

II. Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą wg 
zasad określonych art. 284 Ustawy Pzp. 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
odpowiednio ofert. 
3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 
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o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, zamawiający nie ma 
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 3, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
III. Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść SWZ. 
3. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 
4. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie 
informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio 
udostępniona SWZ. 
5. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert zamawiający zamieszcza na 
stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 
6. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 
7. W przypadku, gdy zmiana treści odpowiednio SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa 
w art. 267 ust. 2 pkt 6. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW; TAJEMNICA 
PRZEDSIĘBIORASTWA 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedno ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 SWZ. Wraz z ofertą 
Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 
1) oświadczenia o których jest mowa w Rozdziale IX ust.1 SWZ, 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale X SWZ (jeżeli dotyczy), odpowiednio 
załącznik nr 6 do SWZ. 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 
dotyczy). 
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni 
wykonawcy- załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy). 
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym 
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego 
rejestru. 
5. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, o których mowa w 
ust.4, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o 
ile Wykonawca wykaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia  
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych 00/100)” 
 

18 

 

 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (zgodnie z art.781 
kodeksu cywilnego, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza 
złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zwiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.1913 t.j. z dnia 2020.10.30), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Informacje te powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 
plikami stanowiącymi jawną cześć skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP), 
nie większego niż 150Mb. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
odpowiednim podpisem jest równoznaczne z opatrzeniem tym podpisem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku. 

11. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub 
inne informacje, posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne 
działania w celu zachowania ich poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj: 

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

12. Zamawiający zaleca, aby stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do powyższych wymagań. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 224 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca ma prawo 
zastrzec je jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia winien wykazać, 
że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. W celu złożenia oferty oraz jej zaszyfrowania należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i 
postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl  

16. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. 
Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

17. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 
na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego z listy dostępnej na 
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 
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18. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami 
potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty 
inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

 

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, 
lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez 
upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 
tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentów z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z 
nich dotyczą; 
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; lub notariusz; 
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną 
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
19. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 
 
W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej 
i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
 
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w 
przypadku: 
 
1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; lub notariusz; 
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia  
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 

złotych 00/100)” 
 

20 

 

 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 
4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; lub notariusz; 
 
3) pełnomocnictwa – mocodawca; lub notariusz. 

20. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym, 
sporządzonym wg. Wzoru załącznika nr 1 do SWZ, Łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 
przedmiotu zamówienia. Cena ta obejmuje wszystkie koszty i opłaty ponoszone w związku z 
należytym wykonaniem umowy, w terminie wskazanym w umowie. 

2. Cenę oferty stanowi: 
a) oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym (na stawce bazowej WIBOR 1M, która na 
dzień 30.06.2022r. wynosi 6,59%), 
b) marża banku obowiązująca przez cały okres kredytowania – wskaźnik procentowy. 
 

3. Dla przyjęcia jednolitego sposobu obliczenia ceny brutto przyjmuje się: 
a) datę uruchomienia całego kredytu w jednej transzy na dzień 19.08.2022r. (data stanowi 
wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia, w celu jednolitego 
wyliczenia ceny dla wszystkich wykonawców). 
b) obliczenie odsetek z uwzględnieniem harmonogramu spłat kredytu zgodnym z rozdziałem 
III.1 ust.5 SWZ, przyjmując stopę oprocentowania jako sumę stawki WIBOR 1M za miesiąc 
czerwiec 2022r. w wysokości 6,59% i niezmiennej w całym okresie kredytowania oferowanej 
stawki procentowej marży. 
c) Rok ma rzeczywistą liczbę dni w roku (365/365 lub 366/366 dni w roku przestępnym), a 
poszczególne miesiące rzeczywistą ilość dni. 

4. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość 
bez kwoty podatku. Wskazanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nastąpi w Formularzu 
ofertowym. 

5. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy określone w SWZ, musi być podana 
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

7. Cenę oferty należy ustalić w PLN słownie i liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Podana przez Wykonawcę w formularzu oferty stawka procentowa marży jest wiążąca i nie może 

ulec zmianie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. 
9. Cena ofertowa różnić się będzie od wynagrodzenia końcowego Wykonawcy ze względu na 

zmienny WIBOR. 
10. Wykonawca nie może podawać zapisów wariantowych, które mogłyby uniemożliwić porównanie 

ofert. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę oferty oraz służące do jej wyliczenia stawki 
procentowe. 

11. Rozliczenie między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.08.2022 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 
złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
 
 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 22.07.2022 do godziny 11:00. 
2. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 
3. Otwarcie ofert następ w dniu 22.07.2022 r. o godzinie 11:30   
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, powodującej brak możliwości otwarcia ofert w 

wyznaczonym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej: 
https://bip.lambinowice.pl/1513/454/zamowienia-powyzej-130-tys-zl-netto.html  

5. Otwarcie ofert jest niepubliczne, bez udziału Wykonawców. 
6. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
 

XIX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców 
niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 
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1. Kryteria oceny ofert: 

 

a) Cena brutto „C” – waga kryterium: 100%, maksymalna ilość pkt. 100  

Ocena kryterium „cena” odbędzie się na podstawie ceny brutto podanej w ofercie. Ilość 
punktów zostanie obliczona wg wzoru: 

 

  najniższa oferowana cena spośród wszystkich ważnych ofert 

  C =  …………………………………..…….…………………………………………….… x 100pkt 

   cena badanej oferty 

 

 

C- liczba otrzymanych punktów w kryterium cena ofertowa brutto 

 

Osiągnięta wartość procentowa według powyższego wzoru będzie odpowiadała uzyskanej liczbie 
punktów. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 100 punktów. 

 
2. Wynik 
a) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienie Wykonawcy, 
którego oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i niniejszej SWZ oraz zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 
b) jeśli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
1. Zamawiający wymaga, aby w terminie do 3 dni od informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej, Wykonawca dostarczył Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy, 
zawierający wszystkie niezbędne warunki, określone przez Zamawiającego. 
Niezłożenie w/w dokumentów w wymaganym terminie może zostać potraktowane jako uchylenie 
się wykonawcy od zawarcia umowy. 

2. Termin zawarcia umowy zostanie określony z Wykonawcą po wyborze najkorzystniejszej oferty. 
3. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z Wykonawców odwołania. 
4. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu 

postępowania odwoławczego. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć 

umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umowa Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zawarta na czas trwania zamówienia 
i termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej niż po upływie okresu rękojmi. Umowa 
winna zawierać przyjętą formę prawną oraz określać zakres obowiązków każdego z Wykonawców 
przy wspólnej realizacji przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza również zawarcie umowy przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 
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XXI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 
ZMIAN 

 
1. Zgodnie z art.431 i art.432 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 
 
1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią 
inaczej; 
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do 
informacji publicznej; 
4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego obowiązkiem zawartym 
w ofercie; 
5) jest zawarta na okres wskazany w części I niniejszej SWZ; 
6) podlegają unieważnieniu: 
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 457 ustawy pzp., 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SWZ. 
 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za wykonanie umowy. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których 
oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć umową regulującą współpracę 
między nimi. 
 
3. Kredyt będzie udzielony na podstawie umowy zaproponowanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, przy czym umowa musi obejmować niżej wymienione istotne 
postanowienia umowy: 
 
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredyt w walucie do wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: 
jeden milion złotych 00/100) na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu Gminy Łambinowice. 
 
2) spłata ostatniej raty odsetkowej może być dokonana w dniu spłaty ostatniej raty kredytu, 
 
3) wykonawca postawi do dyspozycji Zamawiającego środki kredytu w dniu podpisania umowy. 
 
4) Uruchomienie kredytu przez Wykonawcę nastąpi na wniosek Zamawiającego w terminie 5 dni 
(zgodnym z ofertą Wykonawcy) od dnia przedłożenia wniosku o wypłatę na konto wskazane przez 
Zamawiającego. 
5) Uruchomienie kredytu przez przelew środków nastąpi na podstawie dyspozycji na konto 
Zamawiającego. 
6) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji. 
7) Wykorzystanie kredytu następować będzie w walucie polskiej. 
8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu lub całości kredytu w 
terminie przez niego wyznaczonym, pod warunkiem uprzedniego pisemnego powiadomienia 
Wykonawcy nie później niż 7 dni przed datą wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu. 
Zamawiający z powyższych tytułów nie poniesie dodatkowych kosztów. 
 
9) W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu odsetki naliczane będą 
tylko za okres od terminu spłaty. 
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10) W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, strony 
ustalają nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. Za powyższą czynność 
Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi kosztami. 
 
11) Wcześniejsza spłata całości bądź części kredytu nie oznacza jego wypowiedzenia. 
 
12) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania w całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego 
dodatkowymi kosztami, przy czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o niewykorzystaniu w 
całości kredytu w trybie przewidzianym dla wcześniejszej spłaty części kredytu bądź całości kredytu. 
 
13) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej 
stopy procentowej. 
 
14) Opis sposobu obliczenia oprocentowania – kwota wykorzystanego kredytu będzie 
oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa 
równa będzie wysokości stawki referencyjnej powiększonej o stałą w całym okresie 
kredytowania marżę banku. Stawka referencyjna liczona będzie jako wibor 1M dla 
międzybankowych depozytów jednomiesięcznych obowiązującej w dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie każdego okresu obrachunkowego, za jaki należne odsetki 
od kredytu są naliczane i spłacane – dla kredytów ze zmienną stopą procentową. W 
przypadku, gdy stawka referencyjna osiągnie wartość równą lub niższa 0, do określenia 
stopy procentowej przyjmuje się jej wartość na poziomie równym 0,00%(słownie: zero 
procent). 
 
15) Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym miesiącu w stosunku 
do rzeczywistej liczby dni w roku (365/365 oraz 366/366 w roku przestępnym). 

 
16) odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych 
zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego, przy czym: 
 
a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty kredytu i kończy się ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego, 
 
b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowita spłatę kredytu. 
 
17) Marża „Banku wynosi………………i nie ulega zmianie przez cały okres kredytowania. 
 
18) W dniu zawarcia umowy wysokość oprocentowania wynosi: WIBOR 1M ………+ marża 
Banku…….=…….% 
 
19) Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Odsetki płatne z dołu w dniu 
następującym bezpośrednio po zakończeniu danego okresu naliczania odsetek trwającego jeden 
miesiąc z wyłączeniem pierwszego i ostatniego Okresu Naliczania Odsetek. 
 
20) Odsetki naliczane będą za miesiąc, za który zostały naliczone od faktycznie wykorzystanego 
kredytu. Wykonawca zobowiązany będzie do wyliczenia odsetek i przesłania obciążenia dla 
Zamawiającego najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności odsetek. 
 
21) Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia i pobierania prowizji przygotowawczej, a także 
prowizji od udzielonego kredytu ani żadnych innych dodatkowych prowizji i opłat. Jedynym kosztem 
ponoszonym przez Zamawiającego będzie oprocentowanie kredytu. 
 
22) Spłata kredytu będzie następować w powyższych ratach i terminach (Harmonogram spłat rat 
kapitałowych) określonych w rozdziale III.1 ust.5. 
 
Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy uważa się, że 
termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym 
w umowie kredytu. 
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23) płatność rat kapitałowych o których mowa w rozdziale III.1 ust.5 mogą ulec przesunięciu, pod 
warunkiem złożenia przez zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie płatności na czas 
oznaczony. Wniosek powinien być złożony u Wykonawcy (w banku) najpóźniej 10 dni przed 
terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie 
może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład 
niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na niezmienionych zasadach określonych w ofercie 
i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Wykonawca dokona stosownego 
przeliczenia tabeli spłat rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego 
o odroczenie terminu płatności. Z tytułu w/w czynności opisanych w niniejszym punkcie Wykonawca 
nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. 
 
24) Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 
 
25) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji 
zadania tj.: analizy sytuacji finansowej, określenia zdolności kredytowej Zamawiającego i udzielenia 
kredytu w okresie realizacji niniejszej umowy, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na postawie umowy o pracę w porozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r.- kodeks pracy (Dz. U. z 2020r poz. 1320 ze zm.). 
 
26) każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie przez jego wskazanym nie krótszym niż 3 
dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu Zamawiającemu (zawierające 
zanonimizowane dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych lub innych przepisów, (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.): 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.    

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę, osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa powyżej. Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacania składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę.  

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika 

 
27) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub/i Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 
z pracownikami lub dokumentów, o których mowa w pkt.26 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z ust.2, lub stwierdzenie przez właściwy inspektorat pracy brak zatrudnienia 
osób wskazanych w ust.1 na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników, o których mowa w pkt.25 na podstawie umowy o pracę.  
 
28) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu 
stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

XXIII. ZALICZKA NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
1. Zamawiający nie wyraża zgody na udzielenie zaliczki Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia. 
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XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 
nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych 
i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, 
systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do 
której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 
konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 
 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię 
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

8.   Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 
"sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
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12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.  214 ust.1 pkt 7 i 8 pzp. 

XXVI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

XXVII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

 

XXVIII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz złożenia ofert w 
postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do 
ofert 

 

XXIX. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

 

XXX. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 
96 ust.2 pkt 2 pzp 

 

XXXI. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz kodeks cywilny 

 

XXXII. Załączniki 

 

Załączniki (dokumenty) składane wraz z ofertą: 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp – o niepodleganiu wykluczeniu 
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Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 125 ust 1 ustawy Pzp – o spełnieniu warunków w postępowaniu 

Załącznik nr 6 -wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów (jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 7 – oświadczenie, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia (jeżeli dotyczy) 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji: 

Załącznik nr 8 - Instrukcja użytkownika systemu miniPortal 

Załączniki (dokumenty) składana na wezwanie Zamawiającego: 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania  

 

 

 

 

____ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

 

 

 

 

 


